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Model : Miesięcznik Egzorcysta nr 2 październik 2012
Producent : Wyd. Polwen
Miesięcznik Egzorcysta to nowoczesne narzędzie ewangelizacji i obrona przed agresywną
promocją magii, okultyzmu i ezoteryzmu.
W miesięczniku znajdują się informacje o zagrożeniach i sposoby, jak się przed nimi
ustrzec.
od redakcji:
Główną zaletę wróżenia widzi się w odczytywaniu przyszłości. To musi zakładać
wiarę w to, że przyszłość jest już ustalona, gdzieś &bdquo;zapisana&rdquo;, że
będzie, jak ma być, &bdquo;jak komu pisane" i nic nie może tego zmienić.
Czy to nie fatalne, że niczego nie da się zmienić? jeśli coś ma się wydarzyć, tak jak
zaplanowane, to czy człowiek jest wolny?
Gdy czyni zło, nie może ponosić za to kary, a gdy dobro, to też żadna jego zasługa.
Bóg, który jest Stwórcą, byłby niesprawiedliwy, planując zło i sądząc za to ludzi.
Niesprawiedliwy, czyli niedoskonały, a więc nie byłby Bogiem. Konsekwencje wiary w
&bdquo;zaprogramowaną przyszłość" są zatem nie tylko fatalne, ale wręcz absurdalne. Nie
są w ogóle do pogodzenia ani z racjonalną, ani zdroworozsądkową, ani biblijną koncepcją
Boga i człowieka.
Ludzie są jednak ciekawscy. Ciekawi tego, co ich czeka. Idą zatem do wróżki i płacą za
usługę &bdquo;odkrycia przyszłości&rdquo;. W Polsce ok. 2 miliardów zł rocznie. Czy jest
możliwe, aby wróżka wiedziała, co się stanie? Nie, ale może się domyślać. W
trakcie wywiadu z klientem dokładnie obserwuje jego zachowanie, emocjonalność, pyta o
przeszłość i obecne problemy, rozpoznaje typ charakteru i umysłowości. Zebrawszy dane
wyjściowe, nie będzie miała większych kłopotów z &bdquo;podejrzeniem
przyszłości&rdquo;.
Faktycznie zaś będzie przewidywać. Przewidywanie przyszłości jest bowiem procesem
racjonalnym i naturalnym, jeżeli natomiast wróżka jest prawdziwą okultystką, czyli
medium dla złego ducha, to otrzyma od niego najbardziej prawdopodobne &bdquo;dane
wróżebne". Może nawet dowiedzieć się autentycznych szczegółów z przeszłości i
tym zaszokować klienta, l na tym chyba polega skuteczność wróżbiarstwa.

Cena : Szukaj produktu w Księgarni Maryja Brutto (Szukaj produktu w
Księgarni Maryja Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 październik 2012

kontakt : - bok@catholicus.pl
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